MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

PROGRAMA APRENDIZAGEM PRÁTICA (PAP)
EDITAL Nº04/2016 – CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
SELEÇÃO DE BOLSISTAS
1. DO OBJETIVO
O Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Cariri, em conformidade
com o Edital Nº 01/2016 – PROGEP, torna pública a abertura do processo de seleção de bolsistas para o
Programa de Aprendizagem Prática (PAP) - ciclo 2016. As bolsas têm como objetivo incentivar e
desenvolver atividades acadêmicas e administrativas vinculadas à Universidade nos diversos órgãos e
unidades da UFCA.

2. DA BOLSA
A bolsa do Programa de Aprendizagem (PAP) terá duração de 09 (nove) meses, com início
em abril e término em janeiro de 2017, com valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de
incentivo. Os bolsistas selecionados terão que cumprir a carga horária de 20 (vinte) horas semanais,
distribuídas em 4 horas diárias, de segunda a sexta.

3. DAS VAGAS E REQUISITOS
Este Edital destina-se ao preenchimento das seguintes vagas:
SETOR

QTD

CURSO DE
ORIGEM

01 – Administração
Centro de
Ciências e
Tecnologia
(CCT)

02
01 – Biblioteconomia

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Mapeamento de processos, organogramas, fluxogramas,
noções de direito administrativo, domínio de informática,
especialmente de editor de texto e planilha eletrônica.
Conhecer Redação Oficial e Acadêmica (memorando, ofício,
ata, etc).
Tratamento e organização da informação, noções de
arquivamento, classificação, triagem, tipologia e indexação de
documentos físicos e arquivos digitais segundo critérios de
organização e representação da informação, para armazenar,
recuperar e facilitar a consulta. Domínio de informática.
Conhecer Redação Oficial e Acadêmica (memorando, ofício,
ata, etc).

Os(as) candidatos(as) interessados(as) em participar como bolsistas do Programa de
Aprendizagem Prática (PAP) vinculado ao Centro de Ciências e Tecnologia, deverão atender aos
seguintes requisitos:
a) Estar regularmente matriculado(a) nos Cursos de Biblioteconomia ou Administração
da UFCA (a partir do 4º semestre).
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b) Apresentar domínio sobre os conhecimentos exigidos, conforme tabela supracitada.
c) Ter disponibilidade para cumprir a carga horária exigida para a vaga, e não receber
qualquer outra modalidade de bolsa, nem possuir vínculo empregatício.

4. DAS INSCRIÇÕES
A inscrição para seleção de bolsas, válidas para o exercício de 2016, será realizada via
internet, através do endereço http://forms.ufca.edu.br , do período de 04/03/2016 a 19/03/2016. No ato da
inscrição o candidato deverá informar a vaga pretendida e anexar os seguintes documentos:
a) Comprovante de matrícula
b) Histórico escolar
c) Carta de intenções em uma página explicando o interesse pela bolsa desejada.

5. DA SELEÇÃO
Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as) por Comissão de Seleção composta pelo
Núcleo Gestor do Centro.
A seleção acontecerá em duas (02) etapas, conforme a seguir:
a) 1º Fase: Análise da documentação de inscrição – Fase Classificatória (40 pontos)
I.
Análise do HISTÓRICO ESCOLAR (atualizado): Considerar-se-á o Índice
de Rendimento Acadêmico Geral - IRA Geral (máx. 20 pontos)
 abaixo ou igual a 7,5 corresponderá a 10 pontos;
 maior que 7,5, corresponderá a 20 pontos;
 será deduzido meio(0,5) ponto por cada reprovação por falta constante no
histórico;
II.
CARTA DE INTENÇÕES: os objetivos do(a) candidato(a) para atuação na
vaga máx. 20 pontos).

 Inscrições serão realizadas pelo site da UFCA.
b) 2º Fase: Entrevista – Fase Eliminatória (60 pontos)
I.
Serão avaliados os seguintes aspectos durante a entrevista:
 Envolvimento do discente em atividades de ensino, pesquisa e/ou
extensão (máx.15 pontos, sendo 5 pontos para cada tipo de atividade);
 Experiência no mercado de trabalho em qualquer área (10 pontos);
 Experiência em trabalho voluntário (5 pontos);
 Formação complementar aos conhecimentos específicos solicitados para
a vaga (máx. 20 pontos, sendo 5 pontos para cada capacitação);
 Aspectos comportamentais pertinentes à adequação do candidato ao perfil
da vaga, e outros aspectos afins considerados pela Comissão. (10 pontos).
II.
Durante a entrevista os(as) candidatos(as) deverão apresentar documentação
comprobatória referente aos critérios supramencionados.
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Data, hora e local de realização da Entrevista: 22/03/2016, das 09h-12h, na sala 89, Bloco E
(amarelo) – Auditório da UFCA – Campus Juazeiro.

6. DO CRONOGRAMA E RESULTADO
O processo seletivo obedecerá ao seguinte calendário:
Etapas
Inscrições
Período de Seleção (Entrevistas)
Resultado Final
Início das Atividades

Prazo
04/03/2016 a 19/03/2016
22/03/2016
28/03/2016
01/04/2016

O resultado da seleção será divulgado dia 28 de março de 2016, no site da UFCA:
www.ufca.edu.br
7. DOS RECURSOS
Sobre os critérios e resultados do processo seletivo não caberão recursos.
8. OBSERVAÇÕES GERAIS
A inscrição por parte do(a) estudante para este processo seletivo implica na aceitação de
todos os itens constantes deste Edital.
Os casos omissos neste Edital serão apreciados e decididos pela Comissão de Seleção do
referido Programa.
9. CONTATOS
SECRETARIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Endereço: Av. Tenente Raimundo Rocha, S/N - Bairro Cidade Universitária
UFCA - Campus Juazeiro do Norte - Sala 16 - Bloco A
Contatos: +55 (88) 3572-7224 / (Ramal 7446)
secretaria.cct@ufca.edu.br
Juazeiro do Norte, 04 de março de 2016.

________________________________________________
Ary Ferreira da Silva
Diretor do Centro de Ciências e Tecnologia – CCT/UFCA
SIAPE 1190102

3

